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COLOFON

2017 staat voor NCR in het teken van jongeren. 
Of liever gezegd: de samenwerking tussen genera-
ties in coöperaties staat centraal. Want natuurlijk, 
jongeren zijn de toekomst; als lid, als medewerker, 
als bestuurder, als burger en als consument. 
De jonge generatie Y heeft nieuwe ideeën en 
 nieuwe kennis. Door hen bij de coöperatie te 
 betrekken blijft deze vitaal en ‘bij de tijd’. Door de 
toenemende vergrijzing van organisaties verdient 
bewust wording van de generatie- en de daarmee 
gepaard gaande cultuurverschillen nog meer 
aandacht. Samenwerken en in dialoog zijn en 
blijven lijkt hier de clou.

De achtergrond van het jongerenproject van 
NCR wordt in deze Coöperatie verder toegelicht 
in de rubriek In zicht. In meer artikelen ligt de 
focus op jongeren. Facts & Figures maakt gebruik 
van gegevens van generatie-onderzoeker Aart 
 Bontekoning en duidt de verschillende generaties 
op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn drie jongeren uit 
het Coop-netwerk aan het woord; een ondernemer, 
een lid van het jongerenpanel en een medewerker 
van het hoofdkantoor van Coop Supermarkten. 
Ook Agriterra richt zich dit jaar in het bijzonder 
op de jongerenparticipatie bij coöperaties in 
 ontwikkelingslanden.

De coöperatie van de toekomst heeft nu de inbreng 
van jongeren nodig.

Cynthia Griffioen
Hoofdredacteur Coöperatie

SAMENWERKENDE 
GENERATIES

EDITORIAL
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Aart Bontekoning, promovendus in generatieverschillen, 

schrijft in zijn derde boek over het vergrijzen van de 

sociale cultuur in organisaties. De jonge generatie Y 

(geboren tussen 1985 en 2000) komt binnen op de 

arbeidsmarkt en brengt vernieuwende ideeën mee, die 

vaak op weerstand stuiten bij de gevestigde generatie. 

Niet eens altijd bewust, stelt Bontekoning, worden die 

vernieuwende ideeën van generatie Y geremd. Dit zorgt 

ervoor dat er een sociale, economische en culturele 

veroudering plaatsvind. Dit onderwerp beperkt zich 

overigens niet tot het al dan niet coöperatieve bedrijfs

leven. Bontekoning geeft in zijn boek een antwoord op 

de vraag hoe er een brug geslagen kan worden tussen 

de oudere en de jongere generatie. Dit is essentieel, 

omdat de oudere generatie veel ervaring heeft en de 

jongere generatie innovatie kan brengen. Samenwer

ken is de kern van de oplossing. Het boek bevat een 

uitgebreide analyse en uitleg over generaties, waar 

Bontekoning zijn eigen data voor gebruikt. Een selectie 

hiervan is terug te zien in ‘Facts & Figures’ op pagina 

16 van deze Coöperatie. Het boek wordt afgesloten met 

de ‘generatie werkaanpak’ waarbij organisaties worden 

aangespoord zelf ook actief de dialoog tussen jong en 

oud aan te gaan.

NIEUWE GENERATIES 
IN VERGRIJZENDE 

 ORGANISATIES

Meer informatie: Mediawerf, 2014, ISBN 9789490463342, e 19,95, 

www.mediawerf.nl

Een democratisch stelsel moet evenwicht vinden 

tussen efficiëntie en legitimiteit. Efficiëntie gaat over 

hoe snel goede oplossingen gevonden kunnen worden 

en legitimiteit gaat over het draagvlak van de gekozen 

oplossingen. In het boek Tegen verkiezingen stelt David 

Van Reybrouck dat verkiezingen niet democratisch zijn. 

Gekozenen zijn geen goede afspiegeling van de bevol

king en eenmaal gekozen willen ze vooral graag carrière 

maken en luisteren ze meer naar hun partijtop dan naar 

hun kiezers. De huidige tijd met beeldvorming via (so

cial) media versterkt dit effect.

Van Reybrouck betoogt dat het bestuur weer democra

tisch kan worden door burgers te loten voor de diverse 

volksvertegenwoordigingen. Zij vertegenwoordigen voor 

kortere duur het volk, krijgen daarvoor een redelijke 

vergoeding en keren na gedane burgerplicht terug naar 

het gewone leven. Ze rouleren dus. Gelote burgers 

overleggen uitgebreid met elkaar over te nemen beslis

singen, en maken daarbij gebruik van deskundigen en 

van de mensen uit hun eigen omgeving. Ook stellen ze 

bijvoorbeeld ministers aan voor het uitvoerende werk. 

Op deze manier wil Van Reybrouck het algemeen belang 

weer centraal stellen en kunnen belangrijke voor de 

lange termijn noodzakelijke maatregelen gemakkelijker 

genomen worden.

Het idee van loting kan ook bij de coöperatie als demo

cratische ondernemingsvorm interessant zijn om een 

brede dialoog over belangrijke thema’s te voeren en 

daarmee draagvlak te vergroten. Daarnaast zorgt het 

voor grotere betrokkenheid van leden die zich uit zich

zelf niet zo snel voor bestuursfuncties kandidaat stellen.

TEGEN 
VERKIEZINGEN

Meer informatie: De Bezige Bij, 2013, ISBN: 9789023474593 

(ook als e-book beschikbaar), www.debezigebij.nl
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NCR IS VERHUISD!
Op 1 maart 2017 is NCR verhuisd van Utrecht naar 

Houten. Het adres van het huis van de coöperatie is nu: 

De Poort 40, 3991 DV in Houten. Het telefoonnummer 

blijft 0302840490.

NCR BASISCURSUS COÖPERATIE
Op donderdag 16 februari jl. werd de eerste NCR Basis

cursus Coöperatie van 2017 georganiseerd bij LTO Noord 

in Zwolle. Op 15 juni a.s. wordt de volgende NCR Basis

cursus Coöperatie gehouden bij Coöperatief Koninklijk 

Tuinbouwcentrum Horticoop in Bleiswijk. De derde en 

laatste bijeenkomst van dit jaar is op 22 september a.s. 

bij Royal Cosun in Dinteloord. 

Zie de NCRagenda voor meer informatie: 

www.cooperatie.nl/agenda 

VERGRIJZING BINNEN 
DE COÖPERATIE? 
Vergrijzing is een thema dat speelt op verschillende ni

veaus in de Nederlandse samenleving en de coöperatieve 

sector is hierin geen uitzondering. Generatie Y (geboren 

tussen 1985 en 2000, ook wel de millennials genoemd) 

heeft zich ondertussen gevestigd op de arbeidsmarkt en 

kenmerkt zich door een andere manier van werken dan de 

oudere generatie. Generatie Y is opgegroeid met andere 

communicatietechnieken, heeft andere vaardigheden ont

wikkeld en nieuwe kennis opgedaan. Deze generatie wil 

innoveren en nieuwe ideeën inbrengen, maar wordt daar, 

soms geheel onbewust, in geremd door de oudere gene

ratie. Niet omdat de oudere generatie niet wil innoveren, 

maar omdat dingen ‘nou eenmaal op een bepaalde manier’ 

worden gedaan.

Daarom gaat NCR in 2017 actief aan de slag met het 

thema Generation[X]Change. Met dit projectjaar willen we 

de dialoog tussen generatie  X & Y faciliteren, omdat zij 

samen de beste combinatie zijn om te innoveren. Met de 

nieuwe ideeën en kennis van de jongere generatie en de 

ervaring van de oudere generatie kan er veel meer bereikt 

worden. Tijdens de Summit of Cooperatives 2016 in Qué

bec bleek meer behoefte te zijn aan de stem van jongeren 

binnen de coöperaties. Dit signaal is opgepikt door NCR 

waarna is besloten om 2017 te wijden aan dit thema, met 

bijeenkomsten op 30 maart, 20 april en op De Nationale 

Coöperatiedag van 23 november 2017, die in het teken zal 

staan van de dialoog tussen ouderen en jongeren. Op het 

evenement van 30 maart a.s. wordt er een TedTalk ge

houden door Aart Bontekoning, een specialist en promo

vendus op het gebied van generatieverschillen. Daarnaast 

zal de dag in het teken staan van generatie X & Y en is er 

ruimte om met elkaar te spreken over de toekomst van de 

coöperatie, waar samen aan gewerkt kan worden. 

Aanmelden kan via www.cooperatie.nl 

COÖPERATIE
NUMMER 630 - MAART 2017
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Toezicht getoetst
Onder leiding van professor Van Manen is onlangs de Nederlandse Corporate Governance Onder leiding van professor Van Manen is onlangs de Nederlandse Corporate Governance 

Code (voor beursgenoteerde bedrijven) herzien. De belangrijkste vernieuwing is het 

 centraal stellen van lange termijn waardecreatie en de introductie van cultuur als onder-

deel van goede corporate governance. Dit vanuit de wetenschap dat een goede cultuur 

corruptie, fraude en andere integriteitsschendingen voorkomt en dat het effi ciency, 

innovatie, kwaliteit en duurzaamheid bevordert.

Nederlandse coöperaties kennen hun eigen governance code. Deze NCR Code voor 

coöperatieve ondernemingen is in 2015 herzien. De code dient als hulpmiddel en heeft 

geen dwingend karakter. Wat kunnen coöperaties leren van ontwikkelingen rondom 

deugdelijk bestuur in andere sectoren? Een gesprek met Barones Lutgart Van den 

Berghe, hoogleraar Deugdelijk Bestuur aan Universiteit Gent.

DOOR: Arjen van Nuland 

FOTO’S: Arthur Eranosian, 

www.deribaucourt.com
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De Vlaamse Lutgart Van den Berghe is doctor in de Economie aan Universiteit 

Gent. Zij is executive director bij GUBERNA (Belgisch Instituut voor Bestuurders) 

en partner van Vlerick Business School. Ze is Buitengewoon Hoogleraar Deugde-

lijk Bestuur aan Universiteit Gent en is niet-uitvoerend bestuurder in een aantal 

beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde multinationals. In Nederland was ze 

onder meer commissaris bij CSM, ING Groep en SHV.

Lutgart was gast- of parttime professor aan de universiteiten van Rotterdam, 

Antwerpen, Lille, Bocconi, Wenen en aan de Georgia State University (VS). Haar 

onderzoek richt zich op deugdelijk bestuur.

WAT IS “DEUGDELIJK 
 BESTUUR”?
“Met deugdelijk bestuur wordt “doing 

the right things and doing things right” 

bedoeld. Dat is echter altijd situati

oneel. Voor beursgenoteerde onder

nemingen gelden andere uitgangspun

ten dan voor coöperaties. Als je naar 

de coöperatie kijkt moeten minimaal 

twee belangen gediend worden: die 

van het lid en die van het collectief. 

Daarbij komt dat de gekozen bestuur

ders of toezichthouders van coöpe

raties ook lid zijn en dus een dubbel 

belang hebben. De governance moet 

checks & balances hebben waarin de 

belangen in balans gehouden worden.”

KUN JE DEUGDELIJK 
 BESTUUR METEN?
“Vaak is het van belang dat externen 

zoals overheden of toezichthouders 

zich een beeld kunnen vormen van 

de kwaliteit van bestuur. Veelal wordt 

dat beoordeeld in structuurvariabe

len. Dan ontstaan de zogenaamde 

afvinklijstjes. Dat kan een comfor

tabel gevoel geven, maar zegt niet 

veel over de daadwerkelijke kwaliteit. 

Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaan

se energiegigant Enron. Het prijkte 

jarenlang bovenaan elk lijstje van on

dernemingen met de beste governan

ce, maar ging gruwelijk de fout in.

Kortom: kwaliteit kun je niet afmeten 

aan alleen de checklists met struc

tuurvariabelen. Je zult ook in een 

interne toetsing gericht op het gedrag 

moeten voorzien door middel van een 

board evaluation.”

WAT IS DE ROL VAN 
 GOVERNANCE CODES HIERIN?
“Governance codes geven aan wat 

de belangrijkste componenten zijn 

in de betreffende context. Feitelijk 

geven zij aan wat deugdelijk is. De 

ervaring is echter dat veel gover

nance codes met name vanuit een 

negatieve benadering ingestoken zijn: 

wantrouwen en eventuele conflicten 

worden gemanaged. Deze zogenaam

de Value Protection alleen zou een te 

grote remmende werking hebben. Je 

moet ook vooruit en daarom is het 

van belang dat juist ook strategische 

componenten in een code verankerd 

zijn: de Value Creation.

Tel daarbij op dat veel codes vooral 

de nadruk leggen op structuurvari

abelen in plaats van op het gedrag. 

Vergelijk het met het verkeer. Ver

keersregels zorgen niet per definitie 

voor veiliger verkeer. Belangrijker 

is het gedrag dat de bestuurder laat 

zien. Dat bepaalt of het een veilige 

reis wordt.

Veel governance codes zijn ontstaan 

vanuit externe druk, bijvoorbeeld 

toezichthouders en overheden. Voor 

deugdelijk bestuur zul je niet alleen 

door deze externe druk moeten  

functioneren. Juist je interne drijf

veren zijn daarin van belang. Dat 

speelt  zeker bij coöperatieve onder

nemingen. Leden van een coöperatie 

hebben een doelrelatie met elkaar. 

Dat gaat veel verder dan alleen de 

kapitaalsrelatie bij bijvoorbeeld een 

beursgenoteerde onderneming. De 

drijfveren van bestuurders en toe

zichthouders bij coöperaties moeten 

dus ook van binnenuit komen. Dat 

betekent eveneens dat de dynamiek 

Lutgart Van den Berghe 

“Binnen coöperaties zou  
meer gestuurd moeten worden  

op gezamenlijke waarden  
dan op  regels”

COÖPERATIE
NUMMER 630 - MAART 2017

DOOR: Arjen van Nuland 

FOTO’S: Arthur Eranosian,  

www.deribaucourt.com
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in de bestuurskamer heel belangrijk 

is. Het gaat dan om vragen of er 

voldoende ruimte is voor tegengelui

den of dat de verschillende belangen 

voldoende gewogen worden.”

HOE ORGANISEER JE DIT?
“Het begint al met het organiseren 

van draagvlak voor interne evaluaties. 

Sommige bestuurders en toezichthou

ders staan daar nog niet voor open, 

bijvoorbeeld omdat ze vinden dat ze 

daarboven staan door hun grote erva

ring. In de coöperatieve context kan 

daarnaast nog meespelen dat coöpera

tieleden in een bestuursfunctie elkaar 

de maat niet willen nemen.

Toch is het belangrijk dat daaraan 

gewerkt wordt. Niet om mensen te 

veroordelen, maar om met elkaar een 

proces van continue verbeteren aan 

te gaan. Dat is wat ik ook zie in mijn 

praktijk. Organisaties die een goede 

interne evaluatie serieus oppakken 

blijven zich steeds verbeteren. De 

ene keer gaat het om het aanscher

pen van de benodigde competenties 

of kennisterreinen van bestuurders; 

de andere keer over de wijze waarop 

vergaderingen voorbereid worden. 

Daarnaast ontstaat ook een cultuur 

waarbij mensen elkaar aanspreken  

op gedrag.

Deze interne evaluatie zou iedere 2 à 

3 jaar moeten plaatsvinden. Jaarlijks 

vind ik te vaak. Dan is er geen tijd 

voor een goede followup en word het 

teveel een checklisttrucje. Je moet 

er dus de tijd voor nemen en bij voor

keur externe begeleiding inschakelen. 

Deze zorgt ervoor dat er een kriti

sche toets is en ook dat de bestuurs

voorzitter echt kan deelnemen aan  

de evaluatie.

De conclusies van de evaluatie 

zouden vervolgens in een actieplan 

vervat moeten worden waarmee het 

bestuur aan de slag gaat. Hierin heeft 

de voorzitter een belangrijke voor

trekkersrol.

In de coöperatieve context vind ik het 

belangrijk dat ook de leden hierin be

trokken worden. Dat kan bijvoorbeeld 

door de ledenraad een rapportage 

van de evaluatie te verstrekken met 

daarin een weergave van de metho

diek, de globale lessons learned en het 

actieplan op hoofdlijnen.”

WAT ZOU DIT BETEKENEN 
VOOR DE NCR CODE?
“Het is goed dat er een aparte gover

nance code is voor coöperaties. Zoals 

ik al zei is door de ledenstructuur de 

oriëntatie van coöperaties anders dan 

van andere ondernemingsvormen. 

De corporate governance code voor 

beursgenoteerde ondernemingen is 

veelal vanuit extern perspectief en 

wantrouwen ontwikkeld. De coöpe

ratie werkt veel meer vanuit interne 

drijfveren van de leden en vanuit 

vertrouwen. 

De NCR Code bevat nu nog veel 

structuurvariabelen. Dat zou versterkt 

moeten worden met het toevoegen van 

een periodieke interne toetsing van 

de dynamiek in de bestuurskamer en 

daarmee van het gedrag van bestuur

ders en toezichthouders.

Daarnaast valt mij als Vlaming op dat 

in Nederland sterk gefocust wordt op 

structuren. Governance codes zijn 

sterk rules based en er is minder aan

dacht voor de zachtere componenten. 

Als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld 

het Verenigd Koninkrijk dan valt op 

dat governance codes daar vooral 

principle based zijn. Als ik dat vertaal 

naar de coöperatieve context dan 

denk ik dat ook de NCR Code voor 

coöperatieve ondernemingen sterker  

de nadruk zou moeten leggen op de 

uitgangspunten en principes dan 

op de regels. Mondiaal hebben we 

de zeven universele ICAprincipes, 

maar ook binnen de coöperatie zijn er 

onderlinge waarden die je als kompas 

zou moeten hanteren. Dan sluit je ook 

beter aan bij het langetermijnper

spectief van de coöperatie.” 
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De generatie van na 1980 krijgt steeds meer positie: in bedrijven, in onderwijs, politiek en bij 

de overheid. Ook in coöperaties komen we deze zogenaamde millennials gelukkig steeds vaker 

tegen. Ze zorgen voor verjonging. Maar ze hebben ook hun eigen kijk op de wereld die door 

 oudere generaties nog niet altijd wordt doorgrond. Zij worden de grenzeloze generatie ge-

noemd, de BV-ik-generatie of de generatie Y. Wat betekent hun steeds sterker wordende invloed 

voor de werkvloer, voor lidmaatschap en voor eventueel bestuurlijke rollen in de coöperatie? 

DOOR: Wilbert van den Bosch

FOTO’S: Patrick van der Sande

Motivactiononderzoekers noemen generatie Y ook wel 

de generatie van revolutionaire verandering. Voor millen

nials zijn het internet en communicatietechnologieën geen 

luxeproducten zoals ze worden ervaren door ouderen; ze 

worden als nieuwe norm beschouwd. Hierdoor zijn privé 
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JONGE GENERATIE GAAT COÖPERATIE DOMINEREN

Kruispunten 
van culturen

COÖPERATIE
NUMMER 630 - MAART 2017

en zakelijk enorme veranderingen gaande en de snelheid 

en impact ervan nemen nog steeds toe.

Verkiezingen

Pew Research Center, een niet partijgebonden Ameri
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kaanse fact tank in Washington, onderzoekt eveneens de 

Millennial generatie. Vrijwel maandelijks verschijnt er 

een nieuw rapport. Een greep uit de recente thema’s: 

‘This may be the last presidential election dominated by 

Boomers and prior generations’, dat wil zeggen dat de 

invloed van oudere generaties tanende is ten gunste van 

die van Y. En misschien onverwacht over mediagebruik: 

‘For election news, young people turned to some national 

papers more than their elders’.

Gepaard met mondialisering gaat steeds vaker het besef 

dat je ergens bij hoort: ‘Millennials in many countries 

are more open than their elders on questions of national 

identity’. En een praktisch punt over verhuizen: ‘Ameri

cans are moving at historically low rates, in part because 

Millennials are staying put’.

Tijdgeest

Het is altijd de vraag of deze trends één op één over te 

zetten zijn naar de Nederlandse situatie. Herkenbaar is 

de laatste zeker. Ook in Nederland blijven jongeren langer 

thuis wonen dan voorheen. De baby boomergeneratie 

ervaarde een grotere scheidslijn met hun voorgaande 

generaties. Je afvragen welke impact een nieuwe genera

tie heeft op de continuïteit van coöperatief organiseren, is 

een vraag naar wat de Duitsers ‘Zeitgeist’ noemen. 

‘Zeitgeist’ is een complex begrip. Zeker in dit millennium 

waarin meer dan in vorige ‘Zeigeisten’ de differentiatie in 

mentaliteiten zich sterker manifesteert. Zo onderscheidt 

Motivaction in haar onderzoek vier burgerschapsstijlen die 

we ook in coöperatieonderzoek min of meer terug vinden. 

De mensen die zijn te typeren als ‘plichtsgetrouw’ en 

‘verantwoordelijk’ nemen in aantal af. De groep pragmatici 

neemt over de jaren in aantal toe. Ook de Vereniging NOV, 

die zich bezig houdt met vrijwilligerswerk, bekijkt deze 

ontwikkeling met zorg. Enige parallellen zijn hier te trekken 

met de bereidheid van leden om een rol te vervullen in de 

coöperatie. Meerdere auteurs geven aan dat het goede 

nieuws ligt gelegen in gedifferentieerd (leden)management. 

Iedereen is te verleiden om een bijdrage te leveren aan 

het collectief belang echter niet iedere verleiding is bij 

iedereen succesvol.

Bijna 70% van de millennials vindt het erg 

belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en 

iets terug te doen voor de samenleving, blijkt uit één 

van de onderzoeken van Pew Research Center.

Dat is goed nieuws voor coöperaties. Maar ouderen 

moeten dat willen zien en hen uitnodigen!
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Typeringen

Participatie begint bij het analyseren en kennen van de 

drijfveren van de ander. Welke zijn dat voor de generatie 

Y? Daarop is geen eenduidig antwoord te vinden. Het 

mondiale Motivactiononderzoek hiernaar (tienduizenden 

respondenten) geeft enkele typeringen.

In vergelijking met andere generaties zijn millennials meer 

kosmopolitisch, consumptiegericht, competitief, netwer

kend, zelfgeoriënteerd, open van geest, flexibel, cultureel 

actief, fantasierijk en ook bezorgd over de toekomst. Men 

is zelfredzaam, zelfbewust en wil gezien worden. 

Maar er zijn ook kloven tussen globale en lokale millen

nials, tussen degenen die internationaal geöriënteerd zijn 

(actief op het gebied van consumptie, cultuur en internet) 

en degenen die overwegend lokaal of nationaal gericht 

zijn; tussen kosmopolitische Westerse millennials (open 

van geest, actief en postmodern; het segment ‘creatieven’) 

en prestatiegerichte millennials in opkomende economie

en zoals China en Rusland. Bij dit segment van ‘presteer

ders’ gaat het meer om zaken als familie, gemeenschap, 

status en carrière.

Ook in Nederland zijn veel millennials competitief inge

steld met een fascinatie voor geld, risico en avontuur. Met 

name in de lagere en de middenklasse. Ze hebben niet 

veel geld te besteden maar ze gebruiken online platforms 

en technologie om kosten te besparen.

Universeel is dat de ontvankelijkheid voor ontwrichtende 

nieuwe technologieën onder millennials veel hoger is dan 

onder oudere generaties. Zoals eerder gebeurde op het 

gebied van muziek, fotografie, media en webshoppen, zal 

de financiële wereld sterk veranderen. Millennials staan 

bijvoorbeeld meer open voor ‘peertopeer’financiering. 

Wellicht dat deze ‘mindset’ ook bijdraagt aan coöperatieve 

zelffinanciering.

Playbour

Ook de toonaangevende Engelse krant The Guardian pu

bliceerde onlangs een genuanceerd beeld van de genera

tie die zowel pionier in als proefkonijn van de technologi

sche verandering is. 

De zekerheid dat je met hard werken je hypotheek te

rugverdient of een pensioen spaart, heeft deze generatie 

niet. Laat het werk dan op zijn minst aangenaam zijn, zo 

wordt een Engelse samentrekking ‘playbour’ uitgelegd. 

‘It is this desire to match personal values with work, that 

marks out Generation Y’, zegt Peter Fleming, van Cass 

Business School in Londen. Maar uit Deloitte’s Millennial 

Survey blijkt dat de helft van de generatie niettemin werk 

aanvaardt dat conflicteert met hun eigen visie! 

De jonge schrijfster AnneVictoire Meillant (‘From Millen

nials with love’) ondervond dat haar generatie het begrip 

‘work/lifebalance’ niet interessant vindt maar liever 

spreekt van ‘work/lifeintegration’. Dat blijkt o.a. uit het 

idee dat werk niet in de klassieke kantoortijden kan worden 

gepropt en dat 71% vindt dat het ontwikkelen van leider

schapsvaardigheden in het werk een must is om er 

te blijven. Ook omgekeerd mentorschap (de jongere die 

de oudere leert om te gaan met nieuwe (communicatie)

technologie, wordt als een motiverend kruispunt van 

 culturen gezien.  

Voor NCR staat 2017 in het teken van de samen-

werking tussen generaties in de coöperatie: 

 Generation[X]Change. We zien wijsheid gepaard 

gaan met vergrijzing in zowel de coöperatieve 

bedrijven als onder de leden. De jonge generatie 

wil nieuwe ideeën en nieuwe technologieën in-

brengen. Ouderen maken zich soms zorgen over 

het gemak waarmee jongeren willen veranderen. 

Jongeren zien soms (te) weinig ruimte voor inno-

vatie. Er is sprake van een cultuurverschil.

Die constatering en de acceptatie ervan is veel 

waard. Cultuurverschillen kun je productief maken. 

Met de juiste aandacht! De coöperatie van de 

 toekomst is gebaat bij het opzoeken van de kruis-

punten waar de oudere macht en de jongere 

ambitie samenkomen. 13 januari was de kick-off 

met 14 jonge coöperatoren en hun oudere buddy’s. 

Op 30 maart vindt een NCR-seminar plaats met 

generatie-onderzoeker dr. Aart Bontekoning. 

 Coöperaties worden in 2017 uitgenodigd te experi-

menteren en hun best practices in te dienen voor 

De Nationale Coöperatiedag op 23 november 2017.

Generation[X]Change
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geluid van stakeholders een eigen plaats kan krijgen in de 

beleidscyclus. De eerste ervaringen zijn bemoedigend.

Tijdens het Aedescongres van november 2014 stemden 

de leden in met een traject om de legitimatie van de 

 corporaties te vergroten. Transparantie alsmede 

de invloed van stakeholders werden daarbij als twee 

Vijf woningbouwcorporaties experimenteren met een 

corporatieraad. Een derde macht in de governance naast 

bestuur en toezicht, zoals in de coöperatie, is het nog niet. 

In deze eerste fase gaat het om het binnen brengen van de 

rauwe werkelijkheid, zoals projectideoloog professor Gert 

van Dijk dat noemt. De koepel van woningbouwcorporaties, 

Aedes, wil met dit experiment onderzoeken in hoeverre het 

DOOR: Wilbert van den Bosch

FOTO’S: Leystromen

FRONTRUNNERS
De maatschappij en de economie veranderen. Door 

 nieuwe waarden, inzichten en technieken ontstaan 

nieuwe verbanden. In de rubriek Frontrunners besteden 

we aandacht aan mensen die voorop lopen in deze 

 ontwikkelingen. Frontrunners die de nieuwe richting 

 aangeven maar ook vol in de wind lopen.

Dit keer is het vizier gericht op de pilot met de 

 corporatieraad waarmee woningbouwcorporaties 

stakeholders meer willen betrekken bij hun beleid.

EXPERIMENTEN MET EEN DERDE LAAG

Systeemwereld  
ontmoet leefwereld

Corporatieraad Leystromen
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cruciale factoren genoemd. Aedes werkte samen met o.a. 

Nyenrode aan diverse ‘tools’ waaronder een ‘handleiding 

aan de slag met een corporatieraad’. Vijf woningbouw

corporaties: Leystromen (MiddenBrabant), Stek Wonen 

(Lisse), Uwoon (Harderwijk), Woonmensen (Apeldoorn) en 

WonenLimburg deden inmiddels praktijkervaringen op.

EEN LASTIG GESPREK

Kort nadat de sector was geplaagd door grote schanda

len, publiceerde de commissie behoorlijk bestuur onder 

voorzitterschap van Femke Halsema, in 2013 het rapport 

‘Een lastig gesprek’. Het rapport schreeuwt als het ware 

om drie lagen in de governance van de woningbouwor

ganisaties maar het woord coöperatie wordt nog nergens 

genoemd.

In 2014 pleitte de Wetenschappelijke Raad voor het 

 Regeringsbeleid (WRR) in zijn publicatie ‘Van tweeluiken 

naar driehoeken’ expliciet voor het instellen van een 

nieuw orgaan bij maatschappelijke organisaties; een 

 orgaan met belanghebbenden, in staat om tegenkracht 

en tegenspel te bieden aan besturen en raden van 

 commissarissen van onder meer woningcorporaties.

Ook de sector beschreef analyses en aanbevelingen 

in de rapporten ‘De balans verstoord’ en ‘De balans 

 hersteld’. Daarin staan o.a. kwesties die het beeld van 

een betekenisvolle en verbonden corporatie midden in 

de samenleving, verstoren.

EIGENAARSCHAP

Al langer is er zowel in politieke kringen als binnen de 

sector zelf onvrede over het onduidelijke eigenaarschap 

van maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. 

Erkenning en vertrouwen in de aansturing van woningcor

poraties is des te kwetsbaarder doordat zij geen bedrijven 

zijn met aandeelhouders of een eigenaar, geen overheids

organisaties zijn met een democratisch gelegitimeerd 

bestuur en niet (langer) een vereniging zijn met een lid

maatschapsstructuur. Dit punt is nog steeds niet opgelost, 

ook niet met de recente versterking van overheidsinvloed 

en aanscherping van wetgeving. Een stevige vorm van 

‘maatschappelijke (mede)zeggenschap’ kan mogelijk op 

dit gevoelige punt van erkenning en vertrouwen, invulling 

geven.

DWINGENDE VERBINDING

Het nieuwe orgaan, de corporatieraad, is niet bedoeld 

om de ‘toezichtdrukte’ rond corporaties te vergroten 

maar juist om een meer ‘dwingende verbinding’ met de 

lokale en regionale samenleving te organiseren en de 

rauwe werkelijkheid uit de leefwereld op de tafel van de 

bestuurders en commissarissen te krijgen die vaak wordt 

beheerst door systeemdenken. Deze rollen zien we ook 

worden ingevuld door goed functionerende ledenraden in 

coöperatieve bedrijven.

Die ‘dwingende verbinding’ kent tweerichtingsverkeer. 

Naast ophalen, gaat het ook om brengen: verantwoording 

afleggen vanuit de systeemwereld richting de leefwereld 

en de daarbij horende oprechte betrokkenheid tonen.

BESTUURLIJKE MOED

Bestuurlijke moed is nodig om als woningcorporatie te ko

men tot een meer egalitaire verhouding met de leefwereld 

van de lokale en regionale bewoners, huurders en belang

houders. In die verhouding gaat het niet meer om ‘even 

“Definities en 
betekenisgeving vanuit 

de leefwereld maatgevend 
voor het beleid”

De Corporatieraad

Veel woningcorporaties betrekken hun huurders 

en andere stakeholders op een of meerdere 

manieren bij hun beleid. De Corporatieraad is 

een nieuw concept dat een stapje verder gaat. 

Zo’n raad bestaat uit mensen uit alle lagen van 

de samenleving die de ‘rauwe werkelijkheid’ van 

de buitenwereld bij de corporatie naar binnen 

brengen. Deze Corporatieraad agendeert zelf 

kwesties en vraagt de corporatie deze op te 

nemen in haar beleid.
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het net ophalen of om een goed advies’ maar om een 

ontmoeting met de leefwereld van deze groep. Die krijgt 

de ruimte om belangrijke kwesties te agenderen en wordt 

ook uitgenodigd om haar eigen lokale kennis en betrok

kenheid in te zetten om kwesties aan te pakken. Daaruit 

kunnen ook vormen van cocreatie en sociaal onderne

merschap ontstaan. De definities en de betekenisgeving 

vanuit de leefwereld zijn maatgevend voor het beleid van 

de corporatiebestuurder. Die voelt bovendien de sociale 

plicht om zich te verantwoorden richting deze groep over 

de kwesties die zijn geagendeerd. Op deze manier kan 

de leefwereld van lokale en regionale bewoners met 

hun dagelijkse ervaringen, gezond verstand en met de 

behoefte ertoe te doen, opnieuw worden verkend.

Een derde laag die vanuit de leefwereld de opgave 

van corporaties agendeert en toetst, mag echter niet 

 verworden tot een extra instituut vanuit de systeem

wereld, zo waarschuwt de handleiding, dan zal dit 

eerder de kloof vergroten: weer een orgaan van 

 professionals in plaats van invloed en zeggenschap 

van direct belanghebbenden.  

Leystromen beheert ongeveer 9.500 

woningen in de gemeenten Alphen-

Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, 

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

De Corporatieraad van Leystromen 

bestaat uit een 20-tal mensen met heel 

verschillende achtergronden. Bijvoor-

beeld een opbouwwerker, wijkagent, 

oud-wethouder, ondernemer, vertegen-

woordiger van dak- en thuislozenopvang, 

fysiotherapeut en ook huurders maken 

er deel van uit. De leden van de raad zijn 

allemaal betrokken bij de samenleving in 

één van de zes gemeenten. Een onafhan-

kelijk voorzitter leidt de Corporatieraad. 

Ieder participeert op persoonlijke titel, 

ook al heeft hij of zij banden met insti-

tuties in het werkgebied.

De Corporatieraad van Leystromen is in 

het eerste jaar vier maal bijeen geweest. 

Leystromen zelf deed de aftrap met een 

uiteenzetting over de motivatie om deel 

te nemen aan de Aedes-pilot. Vervol-

gens is de eerste bijeenkomst besteed 

aan inventariserende gesprekken: elkaar 

leren kennen en vooral ook elkaars moti-

vaties leren kennen. Doordat van het 

begin af aan die individuele motivaties 

van de deelnemers centraal stonden, 

werd meteen een serie mogelijke agen-

da-onderwerpen gevormd. De behoefte 

aan kleine woningen bijvoorbeeld, 

toegankelijkheid, hoe om te gaan met 

vluchtelingen, etc. Maar in de tweede 

bijeenkomst werd al duidelijk dat deze 

raad het thema ‘kwetsbare burgers’ 

uitkoos om structureel nader uit te 

diepen. Woningbouwcorporaties komen 

veelvuldig in contact met burgers die 

om de ene of andere reden moeilijk kun-

nen opkomen voor hun eigen belangen. 

Hoe verloopt die interactie dan? Hoe 

kan de corporatie ervoor zorgen dat er 

op die momenten toch een evenwichtig 

gesprek plaatsvindt? 

Op eigen kracht, middels een presentatie 

van één van de leden, verdiepte de cor-

poratieraad zich in de theorie. Ook in de 

institutionele wereld wordt immers over 

dit onderwerp nagedacht. Vervolgens 

zijn in diverse rondes ervaringen met het 

thema uit de eigen werkelijkheid met el-

kaar gedeeld. De vergaderingen werden 

voorbereid door een steeds wisselende 

agendacommissie. Zodoende zijn zoveel 

mogelijk raadsleden in de gelegenheid 

gesteld mee te sturen in de resultaten 

van de corporatieraad. De onafhankelijk 

voorzitter droeg zorg voor de rode draad 

tussen de bijeenkomsten en voor het 

agendabeheer op de avonden zelf.

De gesprekken in de subgroepen en tij-

dens de vergadering kenden heel diverse 

abstractieniveaus wat ook de bedoeling 

is als je de rauwe werkelijkheid binnen 

wilt laten. Steeds zorgde het respect van 

de deelnemers voor elkaar en hun ge-

zamenlijke betrokkenheid bij het hoofd-

thema en de visie en missie van Leystro-

men, ervoor dat er elke bijeenkomst 

constructieve stappen werden gezet.

Uit de theorie over kwetsbare burgers 

heeft de corporatieraad vier begrippen 

gekozen (vastgoed, hulp, gezelschap 

en veiligheid) en die verrijkt met eigen 

ervaringen en oplossingsrichtingen. De 

creativiteit die tot stand kan komen in 

de vrije gedachtegang tussen betrokken 

mensen is indrukwekkend. Binnenkort 

wordt het product van de vergaderingen 

aangeboden aan de directie en de raad 

van commissarissen van Leystromen, die 

het proces van de corporatieraad met 

interesse hebben gevolgd.

Het document van de corporatieraad 

bevat twee niveaus: enerzijds een serie 

creatieve ideeën die het woongenot en 

de participatie van kwetsbare burgers 

enorm kunnen vergroten. De medewer-

kers van Leystromen kunnen die ideeën 

als het ware zo implementeren. 

Op een ander niveau biedt het docu-

ment een referentiekader waarmee de 

dialoog tussen corporatieraad en corpo-

ratie kan worden opgezet en getoetst, 

mocht het zover komen dat een derde 

laag een feit wordt.

CORPORATIERAAD LEYSTROMEN
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VOORGENOMEN WIJZIGING   
DIVIDENDBELASTING 
 COÖPERATIES

In 2016 heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd om het 

verschil in fiscale behandeling tussen de coöperatie en de 

NV/BV op te heffen voor wat betreft de inhoudingsplicht 

voor de dividendbelasting. Deze vennootschappen zijn 

in beginsel inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting 

terwijl een coöperatie daarvan uitgezonderd is (behalve in 

misbruiksituaties). Met deze maatregel beoogt de staats

secretaris om misbruik van de coöperatieve structuur als 

doorstroommaatschap in internationale structuren tegen 

te gaan. Hij heeft als randvoorwaarde voor deze wetswij

ziging gesteld dat het reële coöperatieve bedrijfsleven niet 

getroffen mag worden. Om dit criterium vorm te geven is 

overleg gevoerd tussen het ministerie en NCR.

NCR heeft hiervoor een ledenwerkgroep samengesteld 

met fiscalisten. Deze werkgroep heeft een reactie voorbe

reid en de NCRleden hierover geconsulteerd.

In een reactie naar de staatssecretaris heeft NCR bena

drukt dat een bijzondere fiscale positie van de coöperatie 

rechtvaardig is. Immers, de coöperatie is een verlengstuk 

van de individuele ondernemingen van haar leden. Het 

inkomen uit de coöperatie wordt bij de individuele leden in 

de belastingheffing betrokken. Door de eindheffing in de 

inkomstenbelasting, is introductie van een voorheffing in 

de vorm van dividendbelasting onnodig om de belasting

heffing te verzekeren.

NCR heeft aan de staatssecretaris kenbaar gemaakt  

dat het streven om oneigenlijk gebruik van de fiscale 

bepalingen voor coöperaties aan te pakken ondersteund 

wordt. NCR heeft aangegeven hoe de aanpassing volgens 

haar kan plaatsvinden zonder het reële coöperatieve 

 bedrijfsleven te treffen.

Op dit moment wordt een wetsvoorstel voorbereid. Naar 

verwachting zal dit in het voorjaar van 2017 worden gepubli

ceerd. NCR zal dit bestuderen en een formele reactie geven.

DE NEDERLANDSE  
FRANCHISE CODE

Nederland kent ongeveer 750 franchiseformules. In het 

voorjaar van 2016 heeft minister Kamp (Economische Za

ken) de Nederlandse Franchise Code (NFC) in ontvangst 

genomen. Deze Franchise Code geeft gedragsregels voor 

franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan, 

uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. 

Ook de rechten en plichten van beide partijen zijn erin op

genomen. De Code is bedoeld als richtlijn ter voorkoming 

en oplossing van geschillen in de franchisesector.

Inmiddels verkent minister Kamp de mogelijkheid om de 

Nederlandse Franchise Code te verankeren in de wet. 

 Parallel hieraan is door de franchisesector zelf het ini

tiatief genomen om de bestaande NFC te herzien, omdat 

de huidige versie nog onvoldoende balans legt tussen 

franchisenemer en franchisegever.

Er zijn ook coöperaties die werken met een franchise

structuur. Naar schatting gaat het in Nederland om 

ongeveer 50 coöperatieve franchiseformules. Denk bij

voorbeeld aan Primera, Coop en KUBUS. De NFC beoogt 

balans te brengen tussen franchisegever en franchise

nemer en misschien zelfs de kwetsbare franchisenemer 

te beschermen tegen de sterke franchisegever. Voor 

coöperaties ligt dit anders. Daar zijn franchisenemers lid 

van de coöperatie. De coöperatie is franchisegever. De be

scherming van franchisenemers vloeit dus al voort uit de 

coöperatieve structuur; door ledeninvloed en zeggenschap 

is er al balans.

Tegen deze achtergrond bereidt NCR samen met de aan

gesloten franchisecoöperaties een reactie op de NFC voor 

en zal het ook inbreng leveren in de consultatieronde van 

het wetsvoorstel. Immers, wanneer de NFC kracht van wet 

zou krijgen, zou dit voor franchisecoöperaties tot onnodi

ge regeldruk leiden. Beoogd wordt om een uitzonderings

positie voor coöperatieve franchiseformules te realiseren, 

mits zij de ledeninvloed geborgd hebben.

COÖPERATIE
NUMMER 630 - MAART 2017

Coöperatieve belangenbehartiging
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1. De protestgeneratie, geboren 
tussen 1940 en 1955 (nu tussen de 
62 en 77 jaar):

• Vaak wordt aangenomen dat de 
protestgeneratie, de grootste generatie 
is. Dit klopt niet. 

• In de vorige eeuw bouwde deze 
generatie samen met vakbonden het 
poldermodel. Als vitale senioren 
ervaren velen leeftijdsdiscriminatie. Ze 
voelen zich 10 tot 20 jaar jonger dan ze 
in werkelijkheid zijn en willen ook zo 
worden behandeld. 

• Deze generatie vindt het leuk om 
met generatie Y samen te werken, om 
dit te laten slagen moeten zij wel 
verouderde patronen achterwege 
laten; zoals nog eens uitleggen hoe het 
zit, vaag discussiëren, het beter 
denken te weten, alle neuzen dezelfde 
kant op zien te krijgen, streven naar de 
meerderheid als doorslaggevende 
factor bij besluitvorming.

• Deze generatie is gedreven, wil nog 
lang actief blijven, en is gezegend met 
een grote mond. 

DE WERKENDE GENERATIES 

2017 staat bij NCR in het teken van jongeren, oftewel generatie Y (1985-2000). Deze jongste 
werkende generatie is vanuit haar natuurlijke vernieuwingsdrang gericht op het updaten van 
bestaande organisatieculturen. De oudere generaties hebben er belang bij dat hun organisatie 
‘bij de tijd’ blijft. Zonder Y lukt dat niet! Maar Y heeft als kleinste generatie bij het updaten de 
actieve steun van de oudere generaties nodig. Dr. Aart Bontekoning onderzoekt hoe opvolgende 
generaties samenwerkend van binnenuit de eigen organisatie(cultuur) vitaal, wendbaar en 
‘bij de tijd’ kunnen houden. Die vraag wordt zeer actueel omdat 85% van de Nederlandse 
organisaties tot 2035 met een sterke vergrijzing te maken hebben. 

Door: Carmen Heukers I Infographic: Jorrit van Rijt

Reacties van de           generatie: 

Bron: Nieuwe generaties in vergrijzende 
organisaties, Aart Bontekoning, 2014.

Bron afbeelding: Bevolkingspiramide Nederland, 
Aart Bontekoning, SCP, 2017.

Hardnekkige mythes 
over generaties:

1. Senioren willen niet veranderen

Niet waar, de meeste senioren willen 
wel veranderen, maar niet meer via de 
weg van ‘top-down’, die verouderde en 
diepgewortelde gewoonte neemt ook 
bij hen werkenergie weg.

2. De jongeren van tegenwoordig zijn 
zo bijdehand, die redden zich wel.

Niet waar, het tegendeel is waar. De 
junioren van nu willen de vrijheid om 
zaken op hun eigen manier aan te 
pakken, maar hebben daarbij (positie-
ve) feedback en actieve steun van 
senioren nodig. Zonder die steun 
komen ze niet ver.

3. Organisaties hebben niet de kennis 
in huis van generatie Y. Daarom 
weten ze niet wat ze kunnen doen om 
voor Y een aantrekkelijke werkgever 
te zijn. 

Niet waar, veel leidinggevenden zijn 
ouders van generatie Y. Thuis zijn het 
topouders die coachend gelijkwaardig 
naast hun kinderen staan. Op het werk 
doen ze wat ze thuis nooit zouden 
doen: formeel, hiërarchisch, gesloten 
en controlerend handelen. Op het werk 
passen veel van hen zich aan een 
verouderde stijl van samenwerken en 
leiden aan. Advies aan deze ouders: 
versterk de eigentijdse stijl van thuis op 
het werk! Daar krijgen ook de oudere 
generaties meer werkenergie van!

De Y generatie start, of is gestart 
als junior bij organisaties die 
opgebouwd zijn door hun opa en 
oma. Generatie Y kijkt op een 
andere manier tegen werken aan.

Wat de meeste werkenergie 
opwekt bij Y en ook de 
organisatiecultuur update, is:

1.  Vrijheid om zelf eigen werk  
 vorm te geven, zowel inhoud, 
 als tijden en plaats

2.  (Positieve) feedback van   
 collega’s; persoonlijk contact  
 met collega’s

3.  Open informele sfeer; open  
 mind en gelijkwaardigheid

4.  Jezelf kunnen zijn; een   
 organisatie als een 
 tweede thuis

5.  Flexibiliteit en afwisseling

Wat de meeste werkenergie 
wegneemt bij Y en duidt op 
verouderde cultuurpatronen, 
die ook bij de oudere generaties 
werkenergie wegnemen, is:

1. Top-down veranderen,   
 besluiten en controleren

2.  Polderachtig vergaderen en  
 besluiten

3.  Formeel gedoe en zakelijke  
 afstandelijkheid

4.  Bureaucratische   
 controlemechanismen 

5.  Dwingende protocollen 

4. De authentieke generatie Y, 
geboren tussen 1985-2000 
(nu tussen de 17 en 32 jaar):

• In de opkomende BRIC-landen is dit 
de grootste generatie, in Nederland 
en de rest van Europa de kleinste.

• Deze generatie wil graag zichzelf 
kunnen zijn en een organisatie 
beleven en vormgeven als een 
tweede thuis.

• Deze generatie houdt van veel 
afwisseling in hun werk.

• Deze generatie kijkt niet op tegen 
ouderen en kan goed omgaan met 
veel verschillende vormen van 
diversiteit.

• Ze worden in veel bedrijven 
overspoeld door verouderde sociale 
patronen. Het effect daarvan is dat 
sommige al vroeg veel werkenergie 
en enthousiasme kwijtraken.

3. De pragmatische generatie, 
geboren tussen 1970-1985 (nu 
tussen de 32 en 47 jaar):

• Deze generatie richt zich meer 
op sneller, praktischer, concreter 
en interactiever vergaderen en 
besluiten. Kennis delen via een 
netwerk, buiten de grenzen van 
organisaties en al doende leren. 

• Eigen verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid in het werk is 
belangrijk en interactief communi-
ceren. 

• Deze generatie bevindt zich in 
de mediorfase (tussen leider-
schaps- en juniorfase in).

• Deze generatie is kleiner en 
gemiddeld hoger opgeleid dan de 
vorige generaties.

• Dit is de eerste generatie 
waarbij de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen zichtbaar is 
in het samenwerken. Voor het 
eerst stijgt het opleidingsniveau 
van vrouwen boven dat van 
mannen uit.

 “Controle en hiërarchie zijn killing 
voor onze creativiteit. Die sfeer alleen 

al, uitvoeren wat je baas bedenkt in 
ellenlange vergaderingen met zijn 

collega’s”.

 “En al die formaliteiten, 
protocollen, functionerings- 

en pop-gesprekken, 
procedures, rangen en 

standen …. pfff ….. doden al 
onze authenticiteit”.

De opbouw van de generaties 

 “Die bureaucratie en 9-tot-5-mentali-
teit vinden we rare vehikels, je doet 

toch iets wat je leuk vindt en wanneer 
je op je best bent. Soms werkt ons 

hoofd ‘s avonds beter dan in de 
middag ……”

–

Bevolkingspiramide Nederland 2016

2. Verbindende generatie X, geboren 
tussen 1955-1970 (nu tussen de 47 
en 62 jaar):

• Generatie X is de grootste generatie 
in onze samenleving en geeft de 
komende decennia de vergrijzing een 
boost. 

• Deze generatie is bescheidener en 
succesvoller dat de protestgeneratie 
(gekeken naar opleidingsniveau, salaris 
en functie in dezelfde levensfase). 

• Deze generatie is meer gericht op: 
samen resultaten boeken, verschillen 
benutten, dialoog en een coachende 
managementstijl en zijn de huidige 
leiders. 

• De invloed van vrouwen op mannen 
is beduidend groter dan bij eerdere 
generaties. 

Reacties van de           generatie: 
 “Laat ons los en we gaan ‘out of 

the box’, houd ons vast en we 
lopen binnen de kortste keren in 
dezelfde ganzenpas als iedereen 
of … we lopen hard weer weg”.
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PROTESTGENERATIE (1940-1955): nieuwe generatie senioren       
Totaal: 2.775.000 

Arbeidsparticipatie: +/– 35%

   M: 1.372.000     V: 1.403.000

VERBINDENDE GENERATIE X (1955-1970): nieuwe generatie leiders 
Totaal: 3.900.000 

Arbeidsparticipatie: +/- 78% 

   M: 1.958.000     V: 1.942.000 

PRAGMATISCHE GENERATIE (1970-1985): nieuwe generatie medioren 
Totaal: 3.178.000 

Arbeidsparticipatie: +/- 84%

   M: 1.587.000     V: 1.591.000

AUTHENTIEKE GENERATIE Y (1985-2000): nieuwe generatie junioren 
Totaal: 3.112.000

Arbeidsparticipatie: +/- 80%

   M: 1.578.000     V: 1.534.000
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1. De protestgeneratie, geboren 
tussen 1940 en 1955 (nu tussen de 
62 en 77 jaar):

• Vaak wordt aangenomen dat de 
protestgeneratie, de grootste generatie 
is. Dit klopt niet. 

• In de vorige eeuw bouwde deze 
generatie samen met vakbonden het 
poldermodel. Als vitale senioren 
ervaren velen leeftijdsdiscriminatie. Ze 
voelen zich 10 tot 20 jaar jonger dan ze 
in werkelijkheid zijn en willen ook zo 
worden behandeld. 

• Deze generatie vindt het leuk om 
met generatie Y samen te werken, om 
dit te laten slagen moeten zij wel 
verouderde patronen achterwege 
laten; zoals nog eens uitleggen hoe het 
zit, vaag discussiëren, het beter 
denken te weten, alle neuzen dezelfde 
kant op zien te krijgen, streven naar de 
meerderheid als doorslaggevende 
factor bij besluitvorming.

• Deze generatie is gedreven, wil nog 
lang actief blijven, en is gezegend met 
een grote mond. 

DE WERKENDE GENERATIES 

2017 staat bij NCR in het teken van jongeren, oftewel generatie Y (1985-2000). Deze jongste 
werkende generatie is vanuit haar natuurlijke vernieuwingsdrang gericht op het updaten van 
bestaande organisatieculturen. De oudere generaties hebben er belang bij dat hun organisatie 
‘bij de tijd’ blijft. Zonder Y lukt dat niet! Maar Y heeft als kleinste generatie bij het updaten de 
actieve steun van de oudere generaties nodig. Dr. Aart Bontekoning onderzoekt hoe opvolgende 
generaties samenwerkend van binnenuit de eigen organisatie(cultuur) vitaal, wendbaar en 
‘bij de tijd’ kunnen houden. Die vraag wordt zeer actueel omdat 85% van de Nederlandse 
organisaties tot 2035 met een sterke vergrijzing te maken hebben. 

Door: Carmen Heukers I Infographic: Jorrit van Rijt

Reacties van de           generatie: 

Bron: Nieuwe generaties in vergrijzende 
organisaties, Aart Bontekoning, 2014.

Bron afbeelding: Bevolkingspiramide Nederland, 
Aart Bontekoning, SCP, 2017.

Hardnekkige mythes 
over generaties:

1. Senioren willen niet veranderen

Niet waar, de meeste senioren willen 
wel veranderen, maar niet meer via de 
weg van ‘top-down’, die verouderde en 
diepgewortelde gewoonte neemt ook 
bij hen werkenergie weg.

2. De jongeren van tegenwoordig zijn 
zo bijdehand, die redden zich wel.

Niet waar, het tegendeel is waar. De 
junioren van nu willen de vrijheid om 
zaken op hun eigen manier aan te 
pakken, maar hebben daarbij (positie-
ve) feedback en actieve steun van 
senioren nodig. Zonder die steun 
komen ze niet ver.

3. Organisaties hebben niet de kennis 
in huis van generatie Y. Daarom 
weten ze niet wat ze kunnen doen om 
voor Y een aantrekkelijke werkgever 
te zijn. 

Niet waar, veel leidinggevenden zijn 
ouders van generatie Y. Thuis zijn het 
topouders die coachend gelijkwaardig 
naast hun kinderen staan. Op het werk 
doen ze wat ze thuis nooit zouden 
doen: formeel, hiërarchisch, gesloten 
en controlerend handelen. Op het werk 
passen veel van hen zich aan een 
verouderde stijl van samenwerken en 
leiden aan. Advies aan deze ouders: 
versterk de eigentijdse stijl van thuis op 
het werk! Daar krijgen ook de oudere 
generaties meer werkenergie van!

De Y generatie start, of is gestart 
als junior bij organisaties die 
opgebouwd zijn door hun opa en 
oma. Generatie Y kijkt op een 
andere manier tegen werken aan.

Wat de meeste werkenergie 
opwekt bij Y en ook de 
organisatiecultuur update, is:

1.  Vrijheid om zelf eigen werk  
 vorm te geven, zowel inhoud, 
 als tijden en plaats

2.  (Positieve) feedback van   
 collega’s; persoonlijk contact  
 met collega’s

3.  Open informele sfeer; open  
 mind en gelijkwaardigheid

4.  Jezelf kunnen zijn; een   
 organisatie als een 
 tweede thuis

5.  Flexibiliteit en afwisseling

Wat de meeste werkenergie 
wegneemt bij Y en duidt op 
verouderde cultuurpatronen, 
die ook bij de oudere generaties 
werkenergie wegnemen, is:

1. Top-down veranderen,   
 besluiten en controleren

2.  Polderachtig vergaderen en  
 besluiten

3.  Formeel gedoe en zakelijke  
 afstandelijkheid

4.  Bureaucratische   
 controlemechanismen 

5.  Dwingende protocollen 

4. De authentieke generatie Y, 
geboren tussen 1985-2000 
(nu tussen de 17 en 32 jaar):

• In de opkomende BRIC-landen is dit 
de grootste generatie, in Nederland 
en de rest van Europa de kleinste.

• Deze generatie wil graag zichzelf 
kunnen zijn en een organisatie 
beleven en vormgeven als een 
tweede thuis.

• Deze generatie houdt van veel 
afwisseling in hun werk.

• Deze generatie kijkt niet op tegen 
ouderen en kan goed omgaan met 
veel verschillende vormen van 
diversiteit.

• Ze worden in veel bedrijven 
overspoeld door verouderde sociale 
patronen. Het effect daarvan is dat 
sommige al vroeg veel werkenergie 
en enthousiasme kwijtraken.

3. De pragmatische generatie, 
geboren tussen 1970-1985 (nu 
tussen de 32 en 47 jaar):

• Deze generatie richt zich meer 
op sneller, praktischer, concreter 
en interactiever vergaderen en 
besluiten. Kennis delen via een 
netwerk, buiten de grenzen van 
organisaties en al doende leren. 

• Eigen verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid in het werk is 
belangrijk en interactief communi-
ceren. 

• Deze generatie bevindt zich in 
de mediorfase (tussen leider-
schaps- en juniorfase in).

• Deze generatie is kleiner en 
gemiddeld hoger opgeleid dan de 
vorige generaties.

• Dit is de eerste generatie 
waarbij de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen zichtbaar is 
in het samenwerken. Voor het 
eerst stijgt het opleidingsniveau 
van vrouwen boven dat van 
mannen uit.

 “Controle en hiërarchie zijn killing 
voor onze creativiteit. Die sfeer alleen 

al, uitvoeren wat je baas bedenkt in 
ellenlange vergaderingen met zijn 

collega’s”.

 “En al die formaliteiten, 
protocollen, functionerings- 

en pop-gesprekken, 
procedures, rangen en 

standen …. pfff ….. doden al 
onze authenticiteit”.

De opbouw van de generaties 

 “Die bureaucratie en 9-tot-5-mentali-
teit vinden we rare vehikels, je doet 

toch iets wat je leuk vindt en wanneer 
je op je best bent. Soms werkt ons 

hoofd ‘s avonds beter dan in de 
middag ……”

–

Bevolkingspiramide Nederland 2016

2. Verbindende generatie X, geboren 
tussen 1955-1970 (nu tussen de 47 
en 62 jaar):

• Generatie X is de grootste generatie 
in onze samenleving en geeft de 
komende decennia de vergrijzing een 
boost. 

• Deze generatie is bescheidener en 
succesvoller dat de protestgeneratie 
(gekeken naar opleidingsniveau, salaris 
en functie in dezelfde levensfase). 

• Deze generatie is meer gericht op: 
samen resultaten boeken, verschillen 
benutten, dialoog en een coachende 
managementstijl en zijn de huidige 
leiders. 

• De invloed van vrouwen op mannen 
is beduidend groter dan bij eerdere 
generaties. 

Reacties van de           generatie: 
 “Laat ons los en we gaan ‘out of 

the box’, houd ons vast en we 
lopen binnen de kortste keren in 
dezelfde ganzenpas als iedereen 
of … we lopen hard weer weg”.
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PROTESTGENERATIE (1940-1955): nieuwe generatie senioren       
Totaal: 2.775.000 

Arbeidsparticipatie: +/– 35%

   M: 1.372.000     V: 1.403.000

VERBINDENDE GENERATIE X (1955-1970): nieuwe generatie leiders 
Totaal: 3.900.000 

Arbeidsparticipatie: +/- 78% 

   M: 1.958.000     V: 1.942.000 

PRAGMATISCHE GENERATIE (1970-1985): nieuwe generatie medioren 
Totaal: 3.178.000 

Arbeidsparticipatie: +/- 84%

   M: 1.587.000     V: 1.591.000

AUTHENTIEKE GENERATIE Y (1985-2000): nieuwe generatie junioren 
Totaal: 3.112.000

Arbeidsparticipatie: +/- 80%
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Nederland kent een sterke historie van solidariteit. Bur

gers en buurtgenoten organiseerden zich in onderlingen 

voor bijvoorbeeld brandschadeverzekeringen. Ook in de 

zorg gaat het krachten bundelen al lang terug. Coöperatie 

VGZ vindt haar herkomst 276 jaar geleden toen enke

le timmerlieden uit Nijmegen besloten de kosten voor 

onvoorziene medische uitgaven te delen. Ze gebruikten 

daarvoor een bus, een soort spaarpot, waar ze wekelijks 

hun ‘zorgpremie’ in stortten. Die Nijmeegse ‘timmermans

bus’ uit 1741 is een verre voorloper van het huidige VGZ.

Coöperatie Menzis vindt haar herkomst in een groep 

Arnhemse artsen, apothekers en tandartsen die in 1836 

samen een ziekenfonds oprichtten, vanuit de overtuiging 

dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg.

HOE HEBBEN JULLIE DE LEDEN
ZEGGENSCHAP GEORGANISEERD?

Gerard: “We hebben een ledenraad van 41 personen die 

een afspiegeling vormen van ons ledenbestand. Het is 

belangrijk dat zij zich goed bewust zijn van hun rol in de 

coöperatie. Het gaat er met name om dat zij de relevante 

Gedeelde zorg
De meeste Nederlandse zorgverzekeraars hebben een coöperatieve structuur. Zij zijn 

 echter niet meer lokaal georganiseerd, maar hebben zich ontwikkeld tot miljardenbedrijven  

met miljoenen leden. In deze schaal en met deze complexiteit is het de vraag hoe de 

 coöperatieve democratie vorm krijgt. De politiek heeft zorgverzekeraars opgeroepen om 

de verzekerden meer invloed en zeggenschap te geven bij de verzekeraars. Een gesprek 

met Evelyn Borgsteijn (directeur corporate affairs VGZ) en Gerard van de Haar (manager 

coöperatiezaken Menzis) over hoe zij de coöperatieve zeggenschap vormgeven.

DOOR: Arjen van Nuland

FOTO’S: Patrick van der Sande
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Evelyn: 

“De coöperatieve 
vorm past naadloos bij 

zorgverzekeringen: 
het gaat om betaalbare 

en bereikbare zorg”

COÖPERATIE
NUMMER 630 - MAART 2017

signalen uit hun dagelijkse omgeving binnenbrengen. Daarvan 

leert Menzis. De ledenraad hoeft de besluitvorming van bestuur of 

RvC niet opnieuw te doen, maar toetst of de coöperatie nog doet 

waarvoor ze is opgericht. Zorginkoop is complexe materie en le

denraadsleden hoeven geen specialist te zijn of te worden. Sterker 

nog, het is juist hun rol om vanuit de ledenkant als gebruiker met 

een frisse blik tegen zaken aan te kijken en dat binnen te brengen. 

Daarin zit de toegevoegde waarde. Ze moeten het systeem van 

zorginkoop begrijpen, maar er juist geen deel van worden.”

Evelyn: “Ook in onze ledenraad (36 leden) zorgen we ervoor dat 

ze opgeleid worden om hun rol te kunnen vervullen. Enerzijds door 

inzicht te geven in de relevante materie, maar vooral ook door 

deskundigheid te ontwikkelen om de juiste vragen te stellen aan 

het bestuur. Hierdoor is de ledenraad in staat ons te ‘challengen’ 

vanuit het ledenperspectief. Daarbij moeten ze gevoel hebben voor 

de zorgsector. Dat is wat anders dan kennis van de zorg.”

VOELEN JULLIE JE AANGESPROKEN DOOR 
DE OPROEP VAN DE POLITIEK OM DE STEM 
VAN VERZEKERDEN TE VERSTERKEN?

Evelyn: “We waren hiermee al bezig en het bevestigt de koers die 

wij willen varen, namelijk de verzekerden meer betrekken.

Het is goed om onderscheid te maken tussen formele en informele 

invloed van de ledenraad. De formele invloed is goed georgani

seerd. Met name de laatste jaren hebben we flink geïnvesteerd 

in de kwaliteit van uitvoering van vooral de informele invloed ten 

behoeve van het versterken van de ledeninvloed.

Lastiger is het om de informele ledeninvloed te organiseren. Onze 

achterban is enorm groot en divers. Daarbij speelt dat verzekerden 

vaak weinig binding hebben met ons product. Totdat ze ziek wor

den; dan krijgt het prioriteit en staan ze dicht bij de verzekeraar. 

Voor ons is het belangrijk dat op alle momenten zoveel mogelijk 

mensen meedenken en meepraten.”

IN TERMEN VAN LEDENBETROKKENHEID: 
ZIJN JULLIE LEDEN DAN VOORAL 
CALCULATIEF BETROKKEN?

Evelyn: “Het klopt dat veel verzekerden vooral naar de premie

hoogte kijken, terwijl er onderscheid is tussen hoe zorg ingekocht 

Gerard: 

“Ledenraadsleden moeten 
de systematiek snappen, 

zonder onderdeel te worden 
van het systeem”
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wordt en hoe de relatie tussen verzekerde en verzekeringsmaat

schappij wordt vormgegeven.”

Gerard: “Wij proberen de zorgvraag van de grote groep verzeker

den zo gedetailleerd mogelijk in beeld te brengen. Dat doen we aan 

de hand van bijvoorbeeld demografische gegevens en zorggege

vens over het zorggebruik per regio. Op basis daarvan proberen 

we op maat in hun behoefte te voorzien en willen we onze leden 

op verschillende manieren te betrekken. Zo zien we dat jongeren 

veel sneller van verzekeraars switchen en nog veel minder met het 

product zorg bezig zijn. Daarmee moet je rekening houden bij het 

versterken van de ledenbetrokkenheid. Diversificatie is volgens  

mij dan ook noodzakelijk voor zo’n grote coöperatie. Er is geen  

one size fits all.

Onze omvang hebben we nodig voor het schaalvoordeel in zorgin

koop en om risicospreiding te realiseren, maar we moeten aan de 

ledenkant juist kleinschalig zijn. Wij investeren dus juist extra op 

de affectieve betrokkenheid: ervoor zorgen dat leden zich verbon

den voelen met Menzis.”

Evelyn herkent dit: “We organiseren nu klantenpanels, sessies 

met leden waarin door cocreatie diensten ontwikkeld worden. En 

ook de ledenraad is daarin belangrijk. Daar komen de formele en 

informele ledeninspraak samen. Ledenraadsleden worden ook ge

traind in bijvoorbeeld het gebruik van social media zodat ze beter 

in staat zijn signalen te ontvangen, maar ook om de boodschap te 

verspreiden.”

IN HOEVERRE PAST DE COÖPERATIEVE  
VORM DAN BIJ DE OMVANG EN AARD VAN 
DE ONDERNEMING?

Evelyn: “Ons product – de zorgverzekering – past juist naadloos 

bij de coöperatieve vorm. Dat was 276 jaar geleden al het geval bij 

het ontstaan van de eerste voorloper van VGZ waarbij de timmer

lieden geld opzij legden voor zorg. Deze gedachte heeft de tand 

Evelyn Borgsteijn is directeur cor-

porate affairs bij Coöperatie VGZ. 

Ze is o.a. verantwoordelijk voor 

reputatie- en stakeholdermanage-

ment en het versterken en onder-

ling verbinden van de verschillende 

bestuurlijke organen.

Coöperatie VGZ heeft 4,1 miljoen 

leden en een omzet van e 10,5 

miljard. De coöperatie voert de 

zorgverzekering uit voor verschil-

lende merken, waaronder VGZ, IZZ, 

Univé en IZA.

VGZ wordt bestuurd volgens het 

RvC+-model en heeft een ledenraad 

met 36 leden.

Evelyn   
Borgsteijn 
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des tijds uitstekend doorstaan. En terecht, want de coöperatie be

lichaamt perfect de solidariteit die de duurzame basis vormt voor 

goede en betaalbare zorg.”

Gerard: “De omvang die we hebben is nodig om risico’s af te 

dekken en om nog beter te kunnen inkopen. De keerzijde is dat 

het anoniemer wordt. Daarin hebben we een uitdaging. Het is 

een utopie om te denken dat je alle leden betrokken krijgt. Toch 

proberen we om echt verbinding met onze leden te krijgen. We 

werken steeds meer in groepen van verzekerden, bijvoorbeeld op 

basis van regio of patiëntgroepen. Dan ontstaat er meer onderlinge 

binding en is het ook makkelijker om de dialoog te krijgen.”

Zorgverzekeraars zijn grotendeels coöperatief georganiseerd. 

Verzekerden zijn via hun polis lid van de coöperatie. De mees-

te coöperatieve verzekeraars hebben ervoor gekozen om een 

ledenraad te formeren die de taken van de algemene ledenverga-

dering overneemt, zoals het benoemen van de commissarissen 

en het goedkeuren van de jaarrekening.

Daarnaast hebben zorgverzekeraars vaak verzekerdenraden die 

een klankbordfunctie hebben voor de verschillende labels van de 

zorgverzekeraar of ze hebben deze klankbordfunctie belegd bij de 

ledenraad.

Onlangs riepen de Tweede Kamerleden Lea Bouwmeester (PvdA) 

en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) de zorgverzekeraars op om zich 

meer op te stellen als coöperaties. Daarmee werd gedoeld op de 

formele en informele inspraak van verzekerden die versterkt zou 

moeten worden. De verzekerden moeten meer te zeggen krijgen 

over de keuzes die de zorgverzekeraar maakt en de onafhankelijke 

rol van de ledenraden moet beter geborgd worden. Ook de Raad 

voor Volksgezondheid & Zorg concludeert in het rapport “De Stem 

van Verzekerden” dat de legitimiteit van zorgverzekeraars kan 

worden versterkt door de stem van verzekerden en patiënten te 

verankeren bijvoorbeeld bij belangrijke beleidsthema’s zoals de 

zorginkoop.

Gerard van de Haar is manager 

bestuursdienst bij Coöperatie 

Menzis. Hij is ook secretaris van 

de RvC en is verantwoordelijk 

voor de verbinding tussen de ver-

schillende bestuurlijke gremia en 

het functioneren als coöperatie.

Coöperatie Menzis is een zorg-

verzekeraar met 2,25 miljoen 

leden en een omzet van e 5,56 

miljard. Menzis is landelijk actief 

en heeft vijf kernregio’s. De leden 

van Menzis zijn verzekerd bij  

de labels Menzis, Azivo en 

 Anderzorg.

Menzis wordt bestuurd volgens 

het RvC+-model en heeft een 

ledenraad met 41 leden.

Gerard van  
de Haar 

REGELGEVING



   

22

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

Helaas zijn de meeste besturen in ons land nog steeds overwegend 

mannelijk en alle tinten grijs. Nee, niks sexy aan deze tinten grijs, 

denk aan grijze pakken, grijze haren en een witte huidskleur.

Het aantal vrouwen in ‘de top’ van het bedrijfsleven stagneert en dat is 

zorgwekkend. Wereldwijd bekleden vrouwen minder dan een kwart van 

de senior managementrollen en ‘top’functies, in Nederland één op de 

tien. Daarmee neemt Nederland één van de laagste posities wereldwijd 

in. Dit is niet iets om trots op te zijn, ik begin me er zelfs steeds meer 

voor te schamen.

Niet alleen in ons land, ook in West-Europa is er sprake van stagnatie. 

Bijzonder, te meer als je weet dat in Oost-Europese landen wel steeds 

meer vrouwen worden benoemd op topposities. In Rusland en Noorwegen 

zelfs 40%. 

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit bijdraagt aan betere bedrijfsresulta-

ten, fi nancieel gezondere bedrijven en de ontwikkeling van de organisatie. 

Het gebrek aan diversiteit aan de top is dan ook zonde en om meerdere 

redenen. Moreel gezien zou iedereen gelijke kansen moeten krijgen. Maar 

ook vanuit zakelijk oogpunt is het niet goed voor onze economie als wij 

maar een klein deel van onze meest getalenteerde mensen inzetten. Ook 

coöperatief Nederland is gebaat bij meer diversiteit in bestuur en toezicht 

maar de streefcijfers worden vaak nog niet gerealiseerd.  

Sinds 2006 studeren er in Nederland meer meisjes dan jongens en ze 

studeren ook nog eens sneller en met betere cijfers. Je zou zeggen, dan is 

het toch gewoon een kwestie van tijd? 

De stagnatie geeft te denken, we zullen echt uit een ander vaatje moeten 

gaan tappen en daarvoor hebben we een quotum nodig.  

DIVERSITEIT 
IN MANAGE-
MENT EN 
BESTUUR 
BLIJFT EEN 
ISSUE

CAROLINE VAN REENEN

is ondernemer en Voorzitter van 

het VrouwenNetwerk VNO-NCW

COOP:
Jaar oprichting: 1891

Aantal leden: 800.000

Aantal medewerkers: 5.823 FTE 

Omzet: € 1,1 miljard

Bestuursmodel: Zandlopermodel

Ledenraad:  Ja, 40 consumenten  

 en 11 ondernemers

C
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DRIE VERSCHILLENDE  
PERSPECTIEVEN 
 VANUIT EN OP COOP 
DAT ZICH, NET ZOALS 
NCR, DIT JAAR OP DE 
JONGERE GENERATIE 
FOCUST.

Wat zijn – to the point – de 

antwoorden op drie vragen van 

Hendrik Rosier (lid-ondernemer), 

Yvonne van Asselt (medewerker) 

en Bartjan Happel (lid-consument) 

van Coop Supermarkten?

Coop is een coöperatieve supermarkt

organisatie, die als doel heeft om haar 

leden optimaal te bedienen. De organisatie 

kent zowel ledenconsumenten als leden 

ondernemers. 260 supermarkten vallen 

onder de coöperatie, waarvan 117 filialen 

en 143 winkels aangestuurd door zelfstandige 

ondernemers. De winkels opereren onder de 

naam Coop, CoopCompact en Coop  Vandaag. 

De winkels worden ondersteund door een 

servicekantoor en twee distribu tiecentra. 

Ook heeft Coop een eigen centrale slagerij: 

ProMessa.
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TFOTO: Michel Porro

DOOR: Carmen Heukers

FOTO’S: Patrick van der Sande
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HENDRIK ROSIER
Hendrik is 38 jaar oud en is als supermarktondernemer 

lid van Coop. Hendrik heeft na zijn hbo-studie Retail  

Management 6 jaar gewerkt bij BP Nederland als 

 Category Manager voordat hij in 2007 het familiebedrijf 

in het Friese plaatsje Anjum heeft overgenomen. Hij 

stamt uit een lange generatie van kruideniers; sinds 1876 

is de familie Rosier al als kruidenier in Anjum gevestigd. 

Met veel plezier zet hij deze lijn iedere dag nog voort. 

Sinds 2000 zijn zij aangesloten bij Coop.

Een goede overleg-
structuur is van belang

WAT ZIJN DE INTERESSANTSTE ONTWIKKELINGEN 

VAN DIT MOMENT BINNEN DE COÖPERATIE?

De interessantste ontwikkeling binnen onze coöperatie vind 

ik op dit moment de wijze waarop de inspraak en zeggen-

schap van de ondernemers binnen de coöperatie is geregeld. 

Als ondernemers zijn wij sinds 2014 vertegenwoordigd in een 

detaillistenvereniging. Het doel van deze vereniging is om de 

belangen van de leden-ondernemers te behartigen, maar ze-

ker ook om samen met Coop op een constructieve wijze onze 

coöperatie verder te laten groeien. De afgelopen tijd hebben 

we mooie stappen weten te zetten om ons gezamenlijke doel 

te bereiken. Resultaten van deze samenwerking zijn in 2017 

o.a. een verbeterd conditiestelsel en een goed georganiseer-

de overlegstructuur tussen het servicekantoor en de onder-

nemers. Ook zijn er meerdere werkgroepen opgericht waarbij 

het management en een aantal vakspecialisten van het ser-

vicekantoor samen met ondernemers c.q. fi liaalmanagers pe-

riodiek om de tafel zitten.

HOE ZIET U DE COÖPERATIE IN DE TOEKOMST?

De toekomst van onze coöperatie zie ik positief tegemoet. 

Het grote voordeel van een coöperatieve structuur is dat de 

continuïteit van de coöperatie permanent hoog op de agen-

da staat. Wij worden niet beïnvloed door aandeelhouders die 

soms sturen op winsten op korte termijn. Deze coöperatieve 

gedachte zit in onze formulenaam, maar is ook geworteld in 

het servicekantoor, en bij individuele ondernemers. Het per-

soneelsbeleid binnen de gehele organisatie is hier een goed 

voorbeeld van. Zo heeft Coop een aantal jaren geleden het 

Coop College opgericht, waardoor medewerkers, ook van 

ondernemers, kosteloos een mbo-studie kunnen volgen. Al 

jaren wordt Coop als een top werkgever beoordeeld.

HOE BELANGRIJK IS DE ROL VAN VERJONGING IN 

DE COÖPERATIE?

Jongeren hebben een nieuwe kijk op de samenleving en zijn 

opgegroeid met de digitale ontwikkelingen van de afgelopen 

decennia. Een goede mix van jongeren binnen alle lagen van 

de organisatie werkt vaak als een versneller voor het aan-

passen van bestaande structuren en communicatiemidde-

len. Jongeren staan eerder open voor veranderingen en zijn 

vaak de aanjager van nieuwe ideeën. Verjonging is in mijn 

ogen essentieel om de steeds sneller veranderende consu-

ment te blijven binden aan ons bedrijf.  

COÖPERATIE
NUMMER 630 - MAART 2017
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YVONNE VAN ASSELT
Yvonne is 38 jaar en sinds 6 jaar verantwoordelijk 

voor PR/woordvoering en MVO bij Coop. Yvonne heeft 

een  passie voor food, sport en beweging. Coop is een 

 ambitieus en groeiend bedrijf met een menselijk gezicht, 

en biedt daarnaast veel mogelijkheden voor doorontwik-

keling. Deze eigenschappen in combinatie met de veel-

zijdigheid van de functie en verantwoordelijkheden, maakt 

dat Yvonne elke dag met plezier naar haar werk gaat.

Jongeren staan positief 
 tegenover coöperatief 
ondernemen
WAT ZIJN DE INTERESSANTSTE ONTWIKKELINGEN 

VAN DIT MOMENT BINNEN DE COÖPERATIE?

Een ontwikkeling waar wij erg mee bezig zijn is het zicht -

 baarder maken van het feit dat we een coöperatie zijn. 

 Coöperatieve waarden als betrouwbaarheid, duurzaamheid, 

 solidariteit en samenwerking zijn actueel. We spelen daar 

op in door bijvoorbeeld samen te werken met partners als 

de Johan Cruyff Foundation, het Rode Kruis en Coöperatie 

Univé. Kenmerkend is onze tv-commercial waarin we als 

 coöperatie met de slogan ‘samen maak je ’t verschil’ naar 

 buiten treden en onze coöpe ratieve identiteit benadrukken. 

De kracht van ‘samen’ is het geheim van het succes: het ver-

mogen om samen te  werken. Dat zit niet alleen in de naam, 

maar al 125 jaar in het bloed van de organisatie.

HOE ZIET U DE COÖPERATIE IN DE TOEKOMST?

Als een herkenbare en eigentijdse ondernemingsvorm met 

een grote maatschappelijke betrokkenheid. Samenwerking 

met de leden, bij Coop zowel consumenten als zelfstandig 

 ondernemers, maar ook met andere coöperaties en maat-

schappelijk partners is en wordt daarbij heel belangrijk. De 

verbondenheid met de samenleving en een actieve maat-

schappelijke rol zijn volgens mij de basis voor verdere groei 

en zichtbaarheid van Coop. Ik geloof minder in de formele 

verbinding in de zin van lidmaatschappen zoals die vroeger 

werden aangegaan maar meer in verbinding vanuit een posi-

tief gevoel bij de organisatie. 

HOE BELANGRIJK IS DE ROL VAN VERJONGING IN 

DE COÖPERATIE?

Enorm belangrijk. Wij vinden het vanuit democratisch oog-

punt belangrijk dat er een betere afspiegeling van leeftijden 

en  demografi e in onze klantenpanels zit. Jongeren hebben 

een andere, frisse kijk op de samenleving en zijn richting-

gevend voor de toekomst. Verder zijn ze veel meer digitaal 

georiënteerd en hebben ze mede daardoor een bredere kijk 

op de wereld. Zo hebben we bijvoorbeeld drie groepen van 

24 studenten een dag lang in de rol van consultant gezet en 

ze meegenomen in de ontwikkeling van onze coöperatie; van 

 oprichting tot nu. Uit dit onderzoek bleek dat zij heel posi-

tief tegenover coöperatief ondernemen staan, als ze eenmaal 

 weten en begrijpen wat dat inhoudt. Zij vonden dat wij dat 

veel meer moesten uitdragen en uitleggen.  
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Betrek jongeren 
bij belangrijke 
beslissingen 
WAT ZIJN DE INTERESSANTSTE ONTWIKKELINGEN 

VAN DIT MOMENT BINNEN DE COÖPERATIE?

Voor het eerste sinds jaren zie ik Coop reclame maken op 

televisie. En tijdens deze reclames gaat het niet simpelweg 

om het tonen van kortingen, maar om aan te geven dat het 

bij Coop al meer dan honderd jaar draait om ‘samen’. Daar-

naast ben ik persoonlijk betrokken geweest bij een ‘consul-

ting students’ opdracht voor Coop, waar erg transparant aan 

een groep studenten werd uitgelegd hoe Coop werkt, en hoe 

Coop in de toekomst graag de jongere bevolkingsgroep meer 

betrekt bij belangrijke beslissingen. Want ‘samen maak je 

’t verschil’.

HOE ZIET U DE COÖPERATIE IN DE TOEKOMST?

Wat ik in de toekomst graag bij Coop zie is een van de con-

clusies die ook uit het ‘consulting students’ onderzoek naar 

voren kwam: de normen en waarden van een traditionele co-

operatie in een modern jasje. En dat betreft ook de manier 

waarop deze normen en waarden worden gecommuniceerd 

naar de leden. Als je denkt dat Coop niet transparant genoeg 

is, dan ligt dit niet aan een gebrek aan inzet vanuit Coop, 

maar aan het feit dat de juiste communicatiekanalen om ook 

jongere generaties te bereiken beter benut moeten worden.

HOE BELANGRIJK IS DE ROL VAN VERJONGING IN 

DE COÖPERATIE?

Het lijkt misschien cliché, maar de jeugd is de toekomst, en 

in het verlengde daarvan zijn de jongeren ook de nieuwe 

klanten. Het is daarom erg belangrijk dat Coop zich inzet om 

ook deze groep een stem te geven binnen de coöperatie. En 

hoewel het voor jongeren voorheen misschien niet duidelijk 

was wat hun invloed in een coöperatie is (of wat een coöpe-

ratie überhaupt is), doet Coop nu haar uiterste best om dit 

duidelijker over te brengen. Ook voor het bestaansrecht is 

verjonging een goede stap in de richting van een mooie toe-

komst voor de coöperatie.  

BARTJAN HAPPEL
Bartjan is een 24-jarige wiskunde masterstudent aan de 

Radboud Universiteit in Nijmegen, is een betrokken Coop 

klant en neem deel aan een Coop jongerenpanel. Hij is 

een teamplayer en houdt van het oplossen van diverse 

en complexe problemen. Momenteel werkt hij aan zijn 

afstudeeropdracht bij Philips, waar hij zijn bèta achter-

grond aan de praktijk probeert te koppelen. Hij hoopt dat 

de ervaringen bij Coop hem helpen om, bijvoorbeeld, zijn 

soft-skills verder te ontwikkelen.
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van Nederland uit de Europese 

Unie, het terugdraaien van hervor-

mingen in de zorg en het invoeren 

van bindende referenda. Ook 50PLUS 

maakt een duidelijke keuze, namelijk 

door in haar programma ouderen 

voorop te stellen en te pleiten voor 

meer solidariteit in wat nu te veel 

een ik-samenleving zou zijn.

HOE COÖPERATIEF 
ZIJN POLITIEKE 
PARTIJEN?

De huidige (internationale) tijdsgeest is haast paradoxaal: aan de 

ene kant hebben we het beter dan ooit, aan de andere kant is er 

aanzienlijke maatschappelijke verdeeldheid en onvrede. Het sterk 

gefragmenteerde politieke landschap is hier een goede refl ectie 

van. Dit politieke klimaat leidt tot grote uitdagingen: of het nu 

gaat om de opkomst van populisme, lidmaatschap van de Europese 

Unie, duurzaamheid, handelsverdragen of de zorg. Veel politieke 

partijen claimen dat zij de macht terug willen geven aan de burger 

en hem directer willen betrekken bij de grote maatschappelijke 

vraagstukken. Hoe coöperatief is de bril van politieke partijen? 

Wat zeggen de partijprogramma’s over typisch coöperatieve 

 thema’s als samenwerken, ondernemerschap, zeggenschap, etc.?

DOOR: Timen van Haaster

FOTO’S: Nationale Beeldbank

Daarnaast steekt ook de VVD haar 

programma anders in. Zij legt de na

druk op de bereikte successen in de 

afgelopen regeerperiode en richt zich 

op vrijheden, economische vooruit

gang en veiligheid als speerpunten 

om verdeeldheid en ontevredenheid 

in de samenleving te verkleinen. 

Burgerinitiatieven of andere vormen 

van samenwerking tussen burgers 

Op voorhand komt een aantal

 o pvallende zaken naar voren. 

 Partijen zoals de PVV en 50PLUS 

hebben een sterk afwijkende visie 

op het oplossen van sociale verschil-

len en onvrede in vergelijking met 

andere partijen. De PVV heeft een 

programma dat één pagina beslaat en 

dat zich voornamelijk focust op het 

tegengaan van de Islam, het vertrek 
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of ondernemers komen hier niet of 

nauwelijks in terug.

De overige partijen zitten meer 

op één lijn waar het gaat om het 

betrekken van burgers, zij het vanuit 

verschillende overtuigingen. Uit de 

programma’s van PvdA, GroenLinks, 

CDA, D66 en SP komen min of meer 

dezelfde thema’s naar voren waarin 

directe betrokkenheid in hun ogen 

leidt tot meer verbondenheid en 

oplossingen: op het gebied van duur

zaamheid, zorg, regionale voorzie

ningen en directe zeggenschap.

DUURZAAMHEID

Alle bovengenoemde politieke 

partijen noemen het stimuleren en 

faciliteren van coöperaties in het 

decentraal opwekken van duurzame 

energie als manier om de burger 

directer te betrekken bij het duur

zaamheidsvraagstuk. Energiecoöpe

raties zijn een bekend fenomeen en 

spelen al sinds 1985 een belangrijke 

rol in de sector. Door het Klimaat

verdrag tijdens COP21 in Parijs en 

de in 2015 gelanceerde Sustainable 

Development Goals van de Verenig

de Naties hechten politici steeds 

meer waarde aan verduurzaming. Zij 

zien daarin een actieve rol wegge

legd voor samenwerkingsverbanden 

van burgers en ondernemers. Het 

CDA gaat hierin nog een stap verder 

door professionele samenwerking 

te willen stimuleren bij initiatieven 

rond het tot stand brengen van een 

circulaire economie waarin van afval 

weer grondstoffen worden gemaakt.

ZORG

De zorg in Nederland is al jaren 

een heet hangijzer in de politiek. 

De ontwikkelingen zijn elkaar in de 

afgelopen 10 jaar snel opgevolgd: 

een nieuwe Zorgverzekeringswet, 

de introductie van het concept Parti

cipatiesamenleving en de drie grote 

decentralisaties van het Rijk naar de 

gemeenten (Wmo, Participatiewet en 

Jeugdzorg). De ontevredenheid en 

ongerustheid bij veel burgers over 

onderwerpen als de thuiszorg en 

zorg in verpleeghuizen is groot. Met 

name PvdA, SP en CDA springen 

daar in hun programma’s op in door 

samenwerkingsverbanden tussen 

burgers of ondernemers in zorg

coöperaties eenvoudiger te maken. 

Op deze manier willen zij mensen 

in staat stellen zorg zelf beter en op 

maat in te richten.

REGIONALE VOORZIENINGEN

In de afgelopen decennia is het 

verschil tussen stad en platteland 

en tussen Randstad en de rest van 

Nederland steeds groter geworden. 

Steden worden groter, terwijl veel 

buitengebieden veranderen in krim

pregio’s. Dit heeft allerlei gevolgen 

voor voorzieningen voor burgers 

in kleine steden en dorpen en op 

het platteland. Neem de sluiting van 

bibliotheken, waar de PvdA buurt en 

dorpsbewoners in staat wil stellen 

naar andere vormen van behoud te 

zoeken, bijvoorbeeld in coöperatief 

verband. Of het open houden van een 

supermarkt door een coöperatieve 

samenwerkingsvorm om de leef

baarheid te behouden, zoals het CDA 

voorstelt. Het CDA wil in bredere zin 

een ambassadeur zijn voor dit soort 

“Meer zeggenschap en invloed 
voor de burger?”

COÖPERATIE
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bedrijven, organisaties en onderwijs

instellingen voor personeel, studen

ten, ondernemingsraden en cliënten

raden. Daar bovenop wil de SP, net 

zoals de PVV, correctieve referenda 

invoeren. Ook GroenLinks gaat voor 

het vergroten van de zeggenschap 

van burgers en werknemers. Niet al

leen door hen meer rechten te geven, 

maar ook door vanuit de overheid 

coöperatieve ondernemingsvormen 

te bevorderen waarin werknemers 

zeggenschap hebben.

SAMENWERKINGSVORMEN

Politieke partijen hebben duidelijk 

zeer uiteenlopende ideeën om de 

verschillen en ontevredenheid in de 

samenleving het hoofd te bieden. Zij 

denken daarbij aan voorstellen als het 

vergroten van zeggenschap via cor

rectieve referenda (PVV), het afschaf

fen van het eigen risico in de zorg 

(50PLUS) of focussen op het vergro

ten van het veiligheidsgevoel (VVD). 

Slotconclusie is dat vooral PvdA, CDA, 

D66, GroenLinks en SP inzetten op 

maatschappelijke ondernemingen, 

 coöperatieve samenwerkingsvormen 

en burger initiatieven als dé manier om 

de burger meer zeggenschap te geven.

maatschappelijke organisaties door 

hen meer ruimte en passende regels 

te geven. De SP stelt voor buurtbe

woners meer invloed te geven op 

de inrichting van voorzieningen in 

hun buurt, omdat zij het beste weten 

waar wel of geen behoefte aan is. In 

de landbouw, waar de wortels van 

de coöperatie liggen, ziet GroenLinks 

mogelijkheden om burgers en onder

nemers directer te betrekken en te 

helpen het platteland vitaal te houden 

door het aanmoedigen van regionale 

afzetcoöperaties voor biologische 

landbouw.

DIRECTE ZEGGENSCHAP

Het wantrouwen richting de politiek 

en het bedrijfsleven onder grote 

delen van de bevolking leidt ertoe 

dat verschillende politieke partijen 

voorstellen in hun programma hebben 

opgenomen die meer directe zeg

genschap geven aan burgers. Zo wil 

D66 meer zeggenschap voor burgers 

in het publieke domein en wil zij hen 

meer invloed geven bij beslissingen. 

D66 wil dan ook dat de overheid 

burgerinitiatieven bevordert en on

dersteunt. De SP is activistischer en 

pleit voor meer zeggenschap binnen 

Timen van Haaster (strategisch 

communicatieadviseur bij MSL-

GROUP) verbleef in de periode 

van de presidentsverkiezingen in 

de VS en analyseerde de campag-

nes van Clinton en Trump. Timen 

heeft een brede interesse voor 

nieuws, politiek en maatschappe-

lijke ontwikkelingen en volgt de 

politiek in binnen- en buitenland 

op de voet. Hij kijkt daarbij  

verder dan alleen de polls en  

de algemene beschouwingen.

Timen adviseert bedrijven en 

organisaties in uiteenlopende 

sectoren op het gebied van repu-

tatiemanagement en is een speci-

alist op het gebied van monitoring 

& intelligence.

Coöperatie vroeg Timen van 

 Haaster welke coöperatieve 

thema’s hij in de Nederlandse 

politieke programma’s tegenkomt.

Timen  
van Haaster
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DOOR: Nicole Sloot 1

FOTO’S: Agriterra

1 Nicole Sloot is business 
 advisor bij Agriterra 
en lid van het leden
betrokkenheidsteam  
van NCR
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De nieuwe generatie boeren heeft 

een eigentijdse blik op zaken en op 

coöperaties. Eén van de conclusies 

van De Nationale Coöperatiedag 

2016 was dat een wendbare coöpe-

ratie beter in staat is te reageren op 

de steeds veranderende omgeving 

waarin zij opereert. Een essentieel 

onderdeel van wendbaar zijn is in-

novatie, waarbij het de kunst is om 

‘rijke ervaring’ te combineren met 

een ‘frisse blik’. 

Als het gaat om innoveren, is de jon

ge generatie bij uitstek de groep die 

de coöperatie kan voorzien van een 

frisse blik en waar men dan ook niet 

omheen kan. Zo ook niet bij Agriterra, 

een organisatie die gespecialiseerd is 

in het professionaliseren van coö

peraties in ontwikkelingslanden. Dit 

doet ze met kennisoverdracht door 

middel van advies, training en prak

tijkuitwisselingen met Nederlandse 

agrifood experts.

De coöperaties waar Agriterra mee 

samenwerkt, bevinden zich in meer 

dan tien verschillende landen in Azië, 

Afrika en ZuidAmerika. In haar werk

zaamheden op het gebied van jonge

renparticipatie bij coöperaties, betrekt 

Agriterra enerzijds de jonge leden 

van coöperaties, door hen in dialoog 

te laten treden met de bestuurders 

en managers van de coöperatie waar 

zij lid van zijn. Anderzijds worden 

Nederlandse jongerenexperts uit de 

agrarische sector als Agripooler bij 

projecten betrokken. Agripool is het 

recruitmentbureau van Agriterra, voor 

agrifood experts uit het Nederlandse 

coöperatieve agrarische bedrijfsleven.

JONGERENRAAD

Eén van de doelen van Agriterra 

is om coöperaties de toegevoegde 

waarde van jongerenparticipatie te 

laten inzien en hen jongeren de kans 

te laten bieden om mee te praten over 

coöperatiezaken. Dit kan bijvoorbeeld 

door middel van het opzetten van 

een jongerenraad. Idealiter stromen 

de jongeren die in een jongerenraad 
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plaatsnemen uiteindelijk door naar 

een bestuurlijke of leidinggevende 

functie binnen de coöperatie. Een 

belangrijke voorwaarde voor het 

opzetten van een jongerenraad is dat 

de coöperatie de voordelen en kansen 

ervan inziet. Voor de jongeren is het 

van belang dat zij hun bijdrage in de 

coöperatie voor zich zien, en hoe zij 

hieraan invulling willen geven.

KENNIS EN INFORMATIE

Zowel de bestuurders en managers 

als de jonge leden van coöpera

ties die Agriterra adviseert, weten 

dikwijls de voordelen en kansen van 

jongerenparticipatie te benoemen. Er 

zijn echter ook deficiënties als het 

gaat om kennis en informatie over het 

onderwerp, wat zich vanuit de oudere 

generatie uit door een gebrek aan 

vertrouwen in de jongere generatie: 

zijn wij straks overbodig omdat zij 

onze posities zullen innemen? Ook 

zijn bestuurders en managers nog 

zoekende als het gaat om het berei

ken van jongeren: hoe gaan wij met 

hen communiceren en waarin zijn 

zij geïnteresseerd? Jongeren op hun 

beurt zijn met name bezig met de ma

nier waarop zij zich kunnen positio

neren binnen de coöperatie en wat zij 

kunnen inbrengen. Ook de culturele 

en maatschappelijke invloeden bij 

het onderwerp jongerenparticipatie 

dienen niet te worden onderschat.

JONG ÉN OUDER

Met het oog op de toekomst en de 

wendbare coöperatie heb je the best 

of both worlds nodig om deze te 

bewerkstelligen, namelijk de jonge 

én de oudere generatie. Het is van 

belang dat er stappen worden gezet 

om dit onder de aandacht te brengen 

en daadwerkelijk actie te onderne

men. Om dit extra kracht bij te zetten, 

staat het jaar 2017 bij Agriterra in 

het teken van jongeren. Het thema 

staat hoog op de agenda en met haar 

kennis van coöperaties, de agrarische 

sector en de lokale omstandigheden, 

maar ook door over een groot net

werk van experts te beschikken, heeft 

Agriterra alles in huis om coöperaties 

in ontwikkelingslanden futureproof 

te maken. Door daadwerkelijk iets 

te doen, veranderingen in gang te 

zetten en commitment te creëren. Zo 

werkt Agriterra gezamenlijk aan een 

duurzame toekomst, waarin jongeren 

worden gezien als sleutelfiguren.  

The future is now and youth are  

the future.

“Jongerenparticipatie is  
nodig voor een future-proof 

 coöperatie”

www.agriterra.org

 @Agriterra

 @agriterra1997

CONTACTGEGEVENS
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Quantore

Quantore is als kantoorgroothandel dagelijks bezig 
met de inkoop en distributie van kantoorbenodigdhe-
den. Bijna 450 zelfstandige kantoorvakhandelaren 
zijn aangesloten bij Quantore. Dat zorgt voor ruim 
1.600 verkooppunten in de Benelux. Quantore 

zorgt voor slimme inkoop en excellente logis-
tiek, zodat de ondernemer zich volledig 

kan richten op deskundig advies 
en persoonlijke service.
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met de inkoop en distributie van kantoorbenodigdhe-
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Emoves

Emoves verenigt partijen die actief zijn op het 
gebied van urban culture & sports. Emoves treedt 
op als kennisplatform en organiseert jaarlijks in 
Eindhoven het Urban Culture Festival, waar de 

diverse urban-uitingen een podium krijgen 
en zich kunnen meten. De leden beogen 

tevens de ontwikkeling en professio-
nalisering van het urban veld te 

bevorderen.
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DOOR

DOOR is een professionele coöperatie van én 
voor vruchtgroentetelers. DOOR heeft met ruim 
40 leden en in totaal 520 hectare glas invloed in 
de markt. DOOR faciliteert, initieert en creëert 

om de productmerken en ondernemers een 
sterke positie in de markt te geven.
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www.cooperatieacademie.nl

Vrijblijvend de programmagids aanvragen?
Mail naar academie@cooperatie.nl of bel 0570 760000

NCR Coöperatie Academie opleidingen 

Effectief creëren van draagvlak bij leden

Financiële sturing voor niet-fi nanciële bestuurders 

Governance & Bestuurlijk functioneren

Leergang Voorzitters van coöperaties

Zicht op internationaal ondernemen

Bestuursstijlen en persoonlijk leiderschap

Strategische keuzes van coöperaties

Functioneren in de ledenraad

Vergaderen binnen een coöperatieve context

De kunst van het vragen stellen

“Opleiding is vooral ook kennis 
en ervaring delen en zo te 
vermenigvuldigen. Daarmee 
ontwikkel je jezelf, elkaar en je 
organisatie.”

Angelique Huijben-Pijnenburg, 
lid RvC FrieslandCampina N.V.

“ Meer inzicht over wat er van mij 
verwacht wordt te weten.”

“ Draagt bij om beter te functioneren. 
Meer zelfkennis.”

“ Kritisch kijken naar je eigen rol en 
positie.”

“ Dikke plus, meer zelfvertrouwen 
gekregen in mijn functie.”

NCR Coöperatie Academie

Coöperatief leren 
doe je samen
Coöperatief leren 

Ervaringen van deelnemers:
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